
 

 

VABLJENI NA SPOMLADANSKO TEHNIŠKO AKADEMIJO 

Pozdravljeni klubovci in klubovke, 

Po odličnem odzivu na jesenski Tehnični akademiji in pokazan interes za obiskovanje 
tehničnih delavnic smo se na Zvezi ŠKIS odločili, da bomo v maju organizirali izobraževalno 
soboto s tehničnimi vsebinami.  

Na Spomladanski tehnični akademiji se boste lahko spoznali s tremi različnimi programi, ki 
vam bodo olajšali delo na klubu, veščine, ki jih boste pridobili na delavnicah, pa vam bodo 
prišle prav tudi pri opravljanju drugih obveznosti.   

Spomladanska tehnična akademija bo potekala v soboto, 20. maja 2017, od 10. ure dalje na 

Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana (Dunajska cesta 102, 1000 

Ljubljana: http://bit.ly/1dCJqR0). Parkirali boste lahko na brezplačnih parkiriščih v bližini 
(poleg Fakultete za družbene vede), kosilo pa bo organizirano v restavraciji Glažuta v 

neposredni bližini. 

Kotizacija na udeleženca za cel dan znaša 5 €. V isti višini so tudi stroški kosila. Vse stroške 
za svoje udeležence poravna klub z dotacijsko pogodbo po akademiji. 

Mesta za prijavo bodo odprta do zapolnitve mest, zato vam svetujemo, da se čim prej 
prijavite.  

Število prijav na klub ni omejeno; v primeru prevelikega števila prijav bodo klubi naprošeni, 
da med svojimi aktivisti izberejo določeno število udeležencev.  S prijavo se zavezujete, 

da boste upoštevali urnik, boste na delavnice prišli pravočasno in se jih boste udeležili v 
celoti. 

http://bit.ly/1dCJqR0


 

Izberete si lahko le en sklop delavnic, saj bodo izobraževanja potekala vzporedno. Prosimo 
vas, da se izbranih delavnic res udeležite in se jih udeležite v celoti. V nasprotnem primeru 
klub ne bo pridobil ur za točke KKDK, poleg tega pa bo dolžan poravnati celotno kotizacijo1.  

PRIJAVE:  

Prijavite se lahko preko povezave: https://goo.gl/forms/UTvOFkGHCvItFhgE3 

Prijave so odprte do srede, 17. maja 2017; po temu datumu se vaša prijava ne bo 
upoštevala. Če se prijavnice ne boste udeležili in tega ne boste sporočili tri dni pred 
delavnico na izobraževanje@skis-zveza.si, je predvidena sankcija 20 € na udeleženca.  

V povezavi se lahko prijavite tudi na kosilo za katero smo poskrbeli v sodelovanju z 

Glažuto (Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana).  

URNIK:  

10.00 – 13.00 

ADOBE 

ILLUSTRATOR 

(Nika Baznik) 

MICROSOFT OFFICE 

(Anja Brelih, Ambrož 
Volek) 

GOOGLE ORODJA 

(Mojca Jagodic, Vid 

Pajek) 

13.00 – 14.30 KOSILO 

14.30 – 17.30 

ADOBE 

ILLUSTRATOR 

(Nika Baznik) 

MICROSOFT OFFICE 

(Anja Brelih, Ambrož 
Volek) 

GOOGLE ORODJA 

(Mojca Jagodic, Vid 

Pajek) 

 

Namen Škisovih izobraževanj je študentskim klubom posredovati znanja, ki vam bodo 
pomagala pri uspešnemu delovanju. Čeprav tokratna izobraževanja ne bodo potekala na 
klasičen delavniški način, ki ste ga vajeni, vam priporočamo, da si za izobraževanja 
pridobite potrebne programe. Adobe Illustrator najdete na; 

http://www.adobe.com/downloads.html (poskusna verzija traja 7 dni).  

Izvajalci so aktivisti Zveze ŠKIS, ki se aktivno ukvarjajo s tematikami, ki jih bodo 

predstavljali, zato izkoristite priložnost za vsa vprašanja in dileme, ki se vam porajajo. Vsi 
vam bodo za vprašanja na voljo tudi po delavnicah, da stopite do njih in še podrobneje 
predebatirate področja, ki vas zanimajo. 

  

                                                           

1 V primeru, da se aktivist ne odjavi od delavnic/-e ali je odjava prepozna, bo klub kaznovan s sankcijo v višini 
20 EUR na udeleženca, ki bo dodana računu. Aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 EUR od mesečnega 
honorarja. Odjave sprejemamo na izobrazevanje@skis-zveza.si.  

https://goo.gl/forms/UTvOFkGHCvItFhgE3
mailto:izobraževanje@skis-zveza.si
http://www.adobe.com/downloads.html
mailto:izobrazevanje@skis-zveza.si


 

Izobraževanja, ki so vam na voljo: 

1. ADOBE ILLUSTRATOR 

Na delavnici boste spoznali osnove programa za vektorsko grafiko. Zagotavljamo vam, da 

boste domov odšli z znanjem o osnovnih funkcijah programa in se preizkusili v njihovi 
uporabi na praktičnih primerih.  

Delavnico izvaja Nika Baznik, absolventka študija multimedije na Inštitutu in akademiji za  
multimedijo v Ljubljani.  

2. MICROSOFT OFFICE 

Udeleženci se boste spoznali z osnovnimi kot naprednimi možnosti pisarniških orodji 
Excel, Word in PowerPoint. S pridobljenim znanjem boste znali uporabljati osnovne 

funkcije v Excel-u in jih spajali z Wordom.  

Delavnico izvajata Anja Brelih in Ambrož Volek, študentka in diplomant Fakultete za 
elektrotehniko v Ljubljani.  

3. GOOGLE ORODJA 

Na delavnice Google orodj se boste naučili pisati, urejevati in shranjevati vse digitalne 

zapise v Google Drivu. Obvladali boste skupno komunikacijo Google Drive orodji. 

Obvladali boste klubsko organiziranje z Google koledarjem in se naučili dodati 
organizacijo v Google maps. Spoznali boste torej uporabnost Gmaila, koledarja, Google 

maps, Youtube, Google keep, DRIVE, Google obrazca, Google script in ostalih Google 

orodji, njihovo uporabo in poznavanje dela v oblaku.  

Delavnico izvajata Mojca Jagodic in Vid Pajek, diplomantka in študent družboslovne 
informatike na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.  

Za vsa dodatna vprašana glede Spomladanske tehniške akademije smo vam na voljo na 

izobrazevanje@skis-zveza.si.  

Se vidimo na akademiji! 

Odbor za izobraževanje, 
izobrazevanje@skis-zveza.si 
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